
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG



1) Da emissão da Guia Decreto 05/2015

(...) Art. 1º. O parágrafo único, do artigo 2º, da 
Portaria SMF/PMMC 02/2015 passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Parágrafo único. O ISSQN da competência de 
Julho/2015 com vencimento em Agosto/2015, será 
recolhido mediante guia avulsa disponibilizada pelo 
Município no sistema eletrônico, devendo 
Contribuinte informar a base de cálculo e alíquota, 
para pagamento das notas fiscais emitidas no 
sistema anterior.”

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO



1) Do Fechamento do Mês de Junho

Em decorrência da alteração de sistema, a  competência 
de Julho/2015 com obrigatoriedade de encerramento da 
declaração até o dia 20 (vinte) do mês seguinte, fica 
prorrogada a data para fechamento do mês até o dia 30 
(trinta) de Agosto. Os contribuintes que não tiveram 
movimento na competência, terão a data de encerramento 
também prorrogada.

** As declarações efetuadas em atraso, terão o 
lançamento  de Multa por omissão.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



1) Da Declaração  e da Guia - Competência de 
Junho

As notas fiscais não declaradas no sistema anterior até o dia 
31/07/2015 deverão ser declaradas no novo sistema. A guia 
que se refere ao ISSQN Retido deverá ser emitida no novo 
sistema, sendo uma guia avulsa com as notas declaradas no 
sistema anterior e outra guia com as notas declaradas no 
novo sistema.

** O vencimento para pagamento da guia de recolhimento 
continua o dia 10 (dez) do Mês subsequente ao da 
competência.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



3) Demais Competências

A competência de Agosto/2015 com vencimento do ISSQN 
em Setembro de 2015 todas as notas e declarações 
deverão ser efetuados no novo sistema. Após o lançamento 
dos serviços tomados de terceiros, a declaração deverá ser 
encerrada e deverá ser efetuada a emissão da guia para 
recolhimento. A partir da competência de Setembro/2015 
o prazo limite para encerramento da competência volta 
a ser o dia regulamentado em decreto.

** As notas fiscais emitidas serão automaticamente 
lançadas na Declaração de Serviços Prestados

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:



EMITINDO A GUIA AVULSA:

Selecione a opção 
de Guia – Emissão.
Selecione se a guia 
é de ISSQN Próprio 
ou retido.
Informe a 
competência e 
Tecle TAB



EMITINDO A GUIA AVULSA:

Selecione a opção 
de Guia – Emissão.
Selecione se a guia 
é de ISSQN Próprio 
ou retido.
Informe a 
competência e 
Tecle TAB

Informe a base de cálculo 
e alíquota, tecle TAB.
Se possuir mais de uma 
alíquota clique no botão 
inserir mais.
Clique em gravar
PDF da guia será 
visualizado para 
pagamento
Base de cálculo deve ser 
informada de acordo com 
faturamento ou notas 
recebidas para 
pagamento do imposto no 
mês



DÚVIDAS DEVERÃO SER 
ESCLARECIDAS 

ATRAVÉS DOS TELEFONES:

*NFS-e              – (38)3229-3217
*DES                 – (38)3229-3198
*Plantão Fiscal – (38)3229-3039

Videos tutoriais e base de testes estarão disponivéis na próxima 
semana.
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